
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Mandag den 16. august 2021 kl. 17.00-19.00 

 
Deltagere: Gitte, Heidi, Jannie (tidtager), Kristine (ordstyrer), Line, Mirjam (referent), Trine, + 
elevrådsrepræsentanter: Freja og Caroline 
 

Afbud: Maria og Helle Brink 

 

 

Præsentation af bestyrelsen: Bordet rundt 
 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (17.00-17.05) 

Beslutning:  Pkt. 6 rykket op efter orienteringerne 
 
 
Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (17.05-17.15) 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Orientering:  
TS:  Starter op med morgenmad i Børnehaven 

 God information og dialog om individuelle behov. 
Nedslag fra kvalitetsrapporten viser et højt sygefravær blandt pædagogisk 
personale i dagtilbud. Forældretilfredshed er relativ høj, kritikken lyder mest på 
udskiftning i personale og de fysiske rammer og slidte. Meget tilfredshed ift. 

relationer.  
SFO: Lisbeth og Vibeke er en del i skolen og Charlotte fra Børnehuset er 
pædagogerne. Derforuden er Freja og Tobias der fast. 
Komme/gå modul starter som feriemelding. Senere bliver det hverdags 

komme/gå også sygemelding. 
LL: Vi har brugt meget energi på at få opbygget nye læringsmiljøer, skønt at se at 

det virker. 
 Mærkbar effekt i huset at der er flyttet rundt, så garderoberne passer til 

afdelingerne. Det giver ro. 
 Kommende kurser: Stor betydning med sparring. 
 Nanna og Charlotte har fået startet godt. Skal på DUÅ 

Line og Carina skal på Barnets første 1000 dage. (Kommunens 

kompentencefonds midler) 
Trine E: Kollegial vejledning 

 

Pkt. 3  Nyt fra skolen (17.15-17.25) 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Orientering:  
HN: - 

MK:  Fantastisk første skoledag. Eleverne er glade for deres skole. 
 Fællessamling både denne dag og i fredags. Til at blive helt lykkelig af.   

Hele stemningen skal kickstartes efter nedlukning. 
 Nyt skema og nye ringetider, billeder (lærer til fødselsdagskalender + fotograf),  

Nye regler og privilegier til de store: Legepatrulje i gang. 



 

 

Kasser, lim, sakse, mapper, bøger, kassetter, dukseordninger, smileyordninger, 
fagdage, oprydningsaftaler. 
Ferieopsamling: foldebog, PPT, fortælling, billeder,  
God skolestart så alle kan føle sig trygge: nye klasser og lærere. 
Passer godt ind i arbejdet med Skolestyrken, som elevrådet kommer ind på. 

Øve til Owen å æ Awten d. 27/8: alle og klasser.  
 Nye skolecomputere kommer snart. 
 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (17.25-17.30) 

Orientering:  
Caroline: Elevrådets repræsentanter og suppleanter præsenteret. 
 Vi vil søge om nye hoppepuder. 
 Jannie tilføjer: Susanne fra Støtteforeningen søger også Nordeafonden. 

Freja: Fortalte om deltagelse i Skolestyrken. 
 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (17.30-17.40) 

Orientering: 

Kristine: Tak til Gitte og Heidi for indsatsen, ideerne og handlingskraften. 
 Der er ikke kommet indvendinger til årsberetningen fra før ferien. 

Der kommer en høring om budget i august inden vores næste møde. Derfor 
ligger den ved Kristine og ledelsen. 

Der er kommet en invitation til Bestyrelsesrådet for dagtilbud d. 23. august 
19.30 

 

Pkt. 6  Princip vedr. virtuel undervisning (18:10-18:40) 

Indstilling: 
Beslutning om endelig formulering og godkendelse af nyt princip 
 
Beslutning: Princippet er gennemgået og der er tilføjet få små ændringer. Vedhæftes dette 

referat. 
 

 

Pkt. 7  Datoer til møder i skoleåret 21/22 (17:40-17:50)  

Indstilling: 
Vi fastsætter mødedatoer. 
 
Beslutning: 

16. august 2021 
x. september 2021 
x. oktober 2021 
x. november 2021 

x. januar 2022 
x. februar 2022 
x. marts 2022 
x. april 2022 

x. maj 2022  
x. juni 2022 
 
Kan ikke fastsættes i dag, da der kommer 4 nye bestyrelsesmedlemmer til næste møde. 

Septembermødet bliver d. 7/9 kl. 16.30-19, med konstituering den første halve time. 
 

 



 

 

Pkt. 8  Valg (17:50-18:10) 

Indstilling: 
Der skal foretages valghandling til forældremøderne i august/september. Planlægning. 
 
Beslutning: 

Børnehus: d. 2/9 18-21 
Trine og Gitte planlægger og afholder valg i Børnehuset. Der skal vælges 3 + 1 suppleant.  
Der skal vælges 2-4 kontaktforældre. Læg op til at der er en fra hver afdeling. 
 

Skolen: d. 26/8 kl. 18-21 
Helle og Kristine planlægger og afholder valg på skolen. Der skal vælges 1 + 1 suppleant. 
 
Der skal skrives referat af begge valgresultater. 

 
Trine og Helle kommer ud i klasserne til klasseforældremøderne og får valgt kontaktforældre.  
Der skal være 2 på hver årgang. 
 

Kontaktforældremøde kl. 17-19 d. 14/10 for begge huse. Bestyrelsen står for arrangementet. 
På mødet bliver der afsat ½ time til at arrangere klassearrangement.  

 

Pkt. 9 Ansættelsesudvalg pædagogstilling (18:40-18:50) 

Indstilling: 
Der skal vælges en person fra fællesbestyrelsen til ansættelsesudvalget 
 
Beslutning: 

Ansættelse pr. 1/11 
Ansættelsesudvalgsrepræsentant findes på september-mødet. 
 

Pkt. 10 Punkter til næste møde (18.50-18.55) 

Beslutning: 
Datoer til kommende møder fra punkt 7 
 

 

Pkt. 11  Eventuelt (18.55-19.00) 

Beslutning: 
Grønne områder: Både stadion og skolegården og Børnehusets udeområde. 
Skave er blevet udkantsområde inden for dette felt. 

Det ligner at skolen er lukket og det lugter af mislighold. 
Er det forældre der skal rive ukrudt op? 
Det er i forvejen forældre der  
”Gå en tur med en politiker” Walk’n talk med en sandwich 

Klaus Flæng (teknisk udvalg) Heidi skriver til ham. 
Deltagere: Heidi og Mirjam 
 
Enighed om ikke at skrive telegram til konfirmander der sad i bestyrelsen før ferien.  


